Refill

Officieel distributeur van Aquablu

De Aquablu Refill is de meest unieke waterdispenser in zijn soort. Waar andere

Interactieve UI

waterdispensers het water enkel filteren ter voorkoming van kalkvorming, gaat de Aquablu
Refill veel verder dan alleen filtratie. Zo zorgt de machine ervoor dat het water ook

Betaalsysteem
Binnenkort leverbaar

gezuiverd wordt van bijvoorbeeld microplastics en farmaceutische residuen. Vervolgens
worden essentiële mineralen, zoals calcium en magnesium, aan het water toegevoegd.

HIGH-TECH DESIGN

BESPARING IN RUIMTE & GELD

Uniek design ontworpen en
geproduceerd in Nederland.

Mineraalwater in een fles is al snel 300%
duurder dan Aquablu water. Bespaar op
transport, opslag en verpakkingen.

GEZUIVERD & GEZOND
Gezuiverd water met toegevoegde
mineralen voor een optimale
gezondheid en een heerlijke smaak.

DONKER

EN LICHT

900x640x1900 (mm)

Geen plastic flessen meer nodig, wat
resulteert in minder CO2 en afval.

Door gebruik te maken van state-of-the-art zuiveringstechnologie
biedt Aquablu de mogelijkheid kraanwater te zuiveren tot
gezond en mineraalrijk water. Op deze manier willen wij de

Plug en play
Makkelijk bereikbaar en
eenvoudig te vervangen

Gezond drinkwater zorgt
voor goede hydratatie
wat bedraagt aan het
welzijn van de gebruiker.

Door over te stappen van
mineraalwater in fles naar
Aquablu bespaart u C02
uitstoot en plastic afval.

Afmetingen (lxdxh)

Bespoke furniture

transitie naar afval-vrij drinkwater mogelijk maken.

Kopjes of glazen
Ruimte voor glazen of
bekermodule

GOED VOOR DE PLANEET

A NEW WAVE IN WATER

Phone: +31 (0)40 2644555
E-mail: sales@maas.nl
www.maas.nl
Science Park Eindhoven 5051
5692 EB Son

ONZE MISSIE

Onze systemen worden vooraf ingebouwd

Besparen van 1
miljard plastic
flessen voor 2030.

uw bedrijf past.

en kant-en-klaar geleverd in de stijl die bij

Het enige wat u nodig heeft is water,
afvoer en elektriciteit. Wij regelen de rest.

Plaatsing vereiste

Draag direct bij aan aan
een beter klimaat door
single-use plastic tegen te
gaan.

Water
Stroom

Schoon drinkwater voor de
gebruiker, en dankzij onze
liter-for-liter promise ook in
ontwikkelingslanden.

(230VAC~50Hz)

Afvoer
Kijken hoeveel impact jouw
organisatie kan maken?
Scan de QR code.

